
                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

działając na podstawie art 18 ust.2 pkt.9 lit. „a”   ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie 
gminnym  (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                 
4 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.poz.1490) i uchwały z dnia 11 kwietnia 2003 r. Nr XXVI/180/2009 Rady 
Gminy Trzeszczany z dnia 19 maja 2009 r. z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzeszczany oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata,  Wójt Gminy Trzeszczany                                             

-   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości 
położonych w Nieledwi oznaczonych na mapie sytuacyjno- wysokościowej, pod 
tymczasową lokalizację garaży blaszanych. Przedmiotem   przetargu   są   nieruchomości 
opisane poniżej oraz  w   wykazie podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy od dnia 07 -06-2021 
r. do dnia 30-06-2021 r. 

 

 
Lp Miejsco-

wość 

Nr dz. Pow. w 

m² i ha 

Wysokość  

rocznego 

czynszu  

dzierżawne

go  

Przezna-

czenie 

w planie   

-sposób 

zagos- 

podaro-

wania gos- 

podaro- 

wania 

 

Wadium 

 

Okres 

dzierżawy 

1 Nieledew cz.dz 

nr 

641/5 

40 m² 

teren 

pod 

garaż I/1 

220,00 zł   + 

podatek 

VAT 

teren ozn. 

symb.MW 

teren pod 

garaż 

blaszany  

     30,00 zł  3 lata 

2 Nieledew cz.dz 

nr 

641/5 

40 m² 

teren 

pod 

garaż I/2 

220,00 zł   + 

podatek 

VAT 

teren ozn. 

symb.MW 

teren pod 

garaż 

blaszany 

    30,00 zł 3 lata 

3       
Nieledew cz.dz 

nr 

641/5 

40 m² 

teren 

pod 

garaż I/4 

220,00 zł   + 

podatek 

VAT 

teren ozn. 

symb.MW 

teren pod 

garaż 

blaszany 

      30,00 zł 3 lata 

4 Nieledew cz.dz 

nr 

641/5 

40 m² 

teren 

pod 

garaż I/5 

220,00 zł   + 

podatek 

VAT 

teren ozn. 

symb.MW 

teren pod 

garaż 

blaszany 

30,00 zł 3 lata 

5 Nieledew cz.dz 

nr 

641/5 

40 m² 

teren 

pod 

garaż I/6 

220,00 zł   + 

podatek 

VAT 

teren ozn. 

symb.MW 

teren pod 

garaż 

blaszany 

30,00 zł 3 lata 



6 Nieledew cz.dz 

nr 

641/5 

40 m² 

teren 

pod 

garaż I/7 

220,00 zł   + 

podatek 

VAT 

teren ozn. 

symb.MW 

teren pod 

garaż 

blaszany 

30,00 zł 3 lata 

Okres dzierżawy 3 lata. 
Potencjalny dzierżawca powinien zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, zawierającym 
postanowienia w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu. 

            Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada  2021 r.                                                                                   

- o godz. 10 ºº na część działki opisaną w pkt.  1 ,na część opisaną w pkt.2 o godz. 10²°,na  część 

opisaną w pkt. 3 o godz. 10³°  na część opisaną  w pkt.4 o godz. 1040  w sali konferencyjnej                      

na część opisaną w pkt. 5 o godz. 10 50 na część opisaną w pkt.. 6 o godz. 11ᵒᵒ  w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.   

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości 
do dnia  25 listopada 2021 r. do godz.15ºº (data wpływu na konto UG Trzeszczany) konto 
w BS w Dołhobyczowie O/Trzeszczany nr 70 9603 1029 2001 0000 0114 0002. 
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się 
niezwłocznie po zawarciu  umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu 
zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Złożenie przed przetargiem ustnego oświadczenia o zapoznaniu się: 
   • z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu, 
   • z granicami nieruchomości, 
   • z projektem umowy dzierżawy, 
   • ze stanem przedmiotu dzierżawy i w związku z tym nie będzie występował z  
     ewentualnymi  roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy. 
Potencjalny dzierżawca powinien zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, zawierającym 
postanowienia w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu. 
Dzierżawca ustalony w drodze przetargu zobowiązany będzie do uzyskania stosownego 
pozwolenia na budowę w/w obiektu. 
Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć teren i 
wydać go wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym w terminie 14 dni od upływu 
terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.  
Wójt Gminy ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. 
Ogłoszenie jest podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń w m. Nieledew i w Urzędzie Gminy Trzeszczany oraz umieszczone na stronie 
internetowej Gminy Trzeszczany. 
 
 
 

Trzeszczany Pierwsze, 2021-10-28 

 

Wójt Gminy Trzeszczany 

  /-/ Stanisław Czarnota 

 




